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Pomalu se blíží Vánoce a i ten, kdo celý rok 
nepozře ani kousek ryby, se pomalu začíná 
zajímat o to, kolik bude stát kapr. K našemu 
rozhovoru jsem si pozval pana Ing. Arnošta 
Košťála, předsedu organizace holických ry-
bářů a nejdříve jsem se ho zeptal na holickou 
organizaci, kdy vznikla, kolik má členů a co 
je potřeba k tomu, když se někdo chce stát ry-
bářem.
Místní organizace ČRS Holice vznikla na pod-
zim roku 1989 odtržením od MO Borohrádek.
V letošním roce máme 200 členů, z toho je 35 
dětí. Jedná se převážně o rybáře z Holic a blíz-
kého okolí.
Naším členem se může stát každý občan ČR, 
který u naší místní organizace vyplní přihlášku, 
absolvuje školení a složí zkoušky ze znalostí 
rybářského řádu. Poté mu jeho místně příslušný 
městský úřad nebo magistrát vystaví státní ry-
bářský lístek a nic nebrání tomu, aby mu byla 
prodána povolenka.
A co děti?
Rybářský kroužek dětí je začleněn do holické-
ho Domu dětí a mládeže a už delší dobu ho vede 
Petr Izaiáš, který děti učí jak rybolovné techni-
ce, tak i teorii z rybářského řádu. Děti na závěr 
absolvují zkoušky, dostanou rybářský lístek 
a mohou si zakoupit povolenku.
Kde vaši rybáři mohou všude lovit?
Záleží na zakoupené povolence, tzv. „územ-
ní“ dovoluje provádět sportovní rybolov např. 
na rybníku ve Vysokém Chvojně a na všech 
sportovních vodách v rámci Východočeského 

kraje. Dalším naším sportovním revírem je ryb-
ník Blažkovec, kde ale mohou rybařit jen členo-
vé MO ČRS Holice. 
O které rybníky se staráte a co ta starost ob-
náší?
Hlavní činností je péče o sportovní i chovné 
rybníky. Jedná se o sportovní rybníky Vyso-
ké Chvojno a Blažkovec, chovné rybníky Ro-
kytno, Poběžovice, Veliny a Statecký rybník 
u Starých Holic. Na těchto nádržích provádíme 
sekání trávy, údržbu břehových porostů, krme-
ní ryb, čištění lovišť, prořezávání oken v ledu 
v zimním období, výlovy a další práce.
Chov ryb nám v poslední době komplikuje 
nedostatek vláhy a to jak v zimních tak i let-
ních měsících. Takže se nám občas ani nepo-
daří nadržet vodu na provozní hladinu. Další 
komplikací je zabahnění rybníků. Leckde mají 
organizace problémy s pytlačením, ale vzhle-
dem k tomu, že většinou produkujeme kapra 
do 1 kg, nemáme problémy s pytláky. Škody 
nám spíše způsobují volavky, občas nás navštíví 

kormoráni. Vydra se naštěstí v našem regionu 
nevyskytuje. Zpestřením činnosti je pořádání 
rybářských závodů jak pro dospělé, tak i pro 
děti. Letos se zúčastnilo závodu na Blažkovci 
63 dospělých a den nato 45 dětí. Počasí přálo, 
ryby braly a tak byli všichni spokojeni.
Budu si moci koupit holického kapra?
Rybami, které vyprodukujeme, přednostně za-
rybňujeme naše sportovní revíry, všechny ostatní 
prodáváme na jaře územnímu svazu ČRS v Hrad-
ci Králové, popřípadě jiným organizacím.
Protože produkujeme malé ryby, neprobíhá při 
výlovech prodej na hrázi. Takže většina rybářů, 
kteří nemají kapra v mrazáku, si ho musí koupit 
z kádí na chodníku. To ale v případě, že kapra 
vůbec jí. 
Na závěr bych chtěl ze své pozice poděkovat 
za tradiční dobrou spolupráci městu Holice 
a Technickým službám Holice. Musím zmínit 
i dobré vztahy s obecním úřadem v Rokytně 
a s „Vakem“ Pardubice.

Vladislav Branda

Vážení spoluobčané,
při psaní těchto řád-

ků nám příroda nadělila 
konečně tolik potřebnou 
vláhu a dlouhotrvající 
sucho skončilo. Doufám, 
že uvidíme aspoň občas 
i blahodárné sluníčko.

Počasí, ale rozhodně 
nemá vliv na zasedání 

rady města, které se koná pravidelně každých 
14 dní. 

První říjnové bylo ve znamení projednávání 
činnosti školské komise, která mimo jiné v po-
slední době řešila zajištění hladkého provozu 
vydávání obědů ve školní jídelně, kdy některý 
den a v určitou dobu se sejde najednou více 
žáků z obou škol než je kapacita jídelny (ta je 
200 žáků) a žáci tak jsou nuceni čekat. Po opa-
kovaných jednáních ředitelka školní jídelny po-

žádala radu města o další pracovnici zajišťující 
dohled nad žáky v šatně i na chodbě před škol-
ní jídelnou. Tato pracovnice nastoupí na dozor 
od 2. 11. 2015.

Na své druhé říjnové schůzi rada města pro-
jednávala plnění rozpočtu k 30. 9. 2015. Ze 
zprávy vyplývá, že příjmy z daňových výnosů 
jsou naplněny v alikvotním podílu. Rozpočet 
města nemusel do této doby řešit žádnou havárii 
nebo nepředvídaný velký výdaj. Zastupitelstvo 
města tak na svém jednání 2. listopadu 2015 
nebude muset přistupovat k žádným úsporným 
opatřením a zdá se, že fi nanční plán na rok 2015 
bude dodržen.

Dále rada města projednala podklady pro 
sestavení rozpočtu města na r. 2016 pro oblast 
školství, kultury, správy majetku města, sociální 
péče, propagace města, družebních styků, fi -
nanční podpory organizací a spolků včetně pro-
vozních přípěvků příspěvkovým organizacím 

města. Ve většině případů se počítá se stejnou 
výdajovou částkou, jako tomu bylo v roce 2015.

Rada schválila plán zimní údržby pro TS 
Holice na rok 2015/2016, který nezaznamenal 
žádné zásadní změny.

Na základě výsledků výběrového řízení rada 
města vybrala dodavatele nové hasičské auto-
mobilové stříkačky, která by měla být do konce 
prvního pololetí r. 2016 předána do výzbroje 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Holice. 

Zároveň rada navrhuje prodloužit o jeden 
rok konání trhů v Holubově ulici.

Všichni vnímáme, jak čas neúprosně běží. 
Blíží se nám opět advent, pravidelný advent-
ní koncert v kulturním domě se bude konat 
ve čtvrtek 26. listopadu 2015 od 18.00 hodin 
a vánoční strom na náměstí T. G. Masaryka spo-
lečně rozsvítíme v neděli 29. listopadu 2015.
Krásný podzim i začátek adventu přeje

 Mgr.Ladislav Effenberk – starosta města

SLOVO STAROSTY

Posezení u kávy s rybářem

Pozvánka na zahájení adventu
neděle 29. listopadu na náměstí T. G. Masaryka

9. 00–17. 00 hodin – adventní jarmark s tradičním vánočním zbožím
od 15. 00 hodin – koncert dechového orchestru BAŠAPA

od 16. 00 hodin – vystoupení Svatomartinského sboru Holice
cca 16.15 hodin – rozsvícení vánočního stromu a výzdoby města

16.20 hodin – vystoupení dechového orchestru KD Holice
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Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 21. září 2015
Rada města na své schůzi 21. září projednala 
a vzala na vědomí informaci o činnosti majet-
kové komise rady města, plnění kapitálových 
výdajů k 21. 9. 2015 a přehled o dlužnících 
na nájemném, službách a penále spojených 
s užíváním bytových i nebytových prostor v ma-
jetku města a doporučila zastupitelstvu města 
schválit rozdělení fi nanční podpory sportovním 
a ostatním sdružením a spolkům dle pravidel 
z roku 2014. Rada města schválila pořadník 
uchazečů o přidělení městského bytu, včetně 
bytů v domech U Kapličky 1042 a Palackého 
1131, na 4. čtvrtletí 2015, schváleno, na zákla-
dě žádosti, bylo umístění reklamního označení 
SAZKA na prodejně Qanto i uzavření veřejno-
právních smluv k výkonu přenesené působnosti 
na úseku sociální péče s obcemi Jaroslav a Ve-
liny. Dále rada projednala a schválila nájemci 
bytu č. 10 v Holubově ulici čp. 761 platební ka-
lendář na dobu 4 měsíců na vyrovnání nedoplat-
ku na nájemném a službách a radou byla schvá-

lena fi rma JIVA – Václav Vondra jako zhotovitel 
propagačních prvků na kruhové křižovatce ulice 
Pardubické se silnicemi I/35 a I/36, schválen byl 
také záměr pronájmu nebytových prostor v bu-
dově bývalé ZUŠ v Husově ul. čp. 406. Rada 
zamítla žádost ZUŠ Karla Malicha o přidělení 
dotace na dovybavení školy, dále projednala 
a schválila bezplatný pronájem plochy „městské 
tržnice“ v ul. Havlíčkova občanskému sdružení 
Kultura pro město k uspořádání třetího ročníku 
„Stínání kohouta“ v neděli 27. 9. 2015. Na zá-
kladě poptávkového řízení byl pro MŠ Staroho-
lickou schválen jako dodavatel elektrické ener-
gie a plynu fi rma ČEZ Prodej s.r.o. 

Zpráva z jednání Rady města Holic 
dne 5. října 2015
Rada města na své schůzi dne 5. října 2015 vza-
la na vědomí zprávu o činnosti školské komise 
k 30. 9. 2015 a také stížnost nájemníků z domu 
Holubova čp. 761 na chování sousedů a uložila 
bytové komisi její projednání s návrhem na ná-
pravu. Rada města schválila 18. rozpočtovou 

změnu v rozpočtu města na rok 2015 a na zá-
kladě žádosti nájemníka bytu č. 21 v Holubově 
ulici čp. 761 schválila zpětné vzetí výpově-
di nájmu, tomuto nájemci byl poté schválen 
na vyrovnání nedoplatku na nájemném a služ-
bách splátkový kalendář na dobu 7 měsíců. 
Rada města doporučila zastupitelstvu města 
schválit, aby se město Holice stalo fi nančním 
partnerem projektu „Místní akční plán rozvo-
je vzdělávání“, který bude zpracovávat MAS 
Holicko společně s městem Holice. Rada pro-
jednala a schválila kulturnímu domu bezplatný 
pronájem části náměstí T. G. Masaryka a uza-
vření hlavní silnice na náměstí na neděli 29. lis-
topadu pro uspořádání kulturních akcí v rámci 
adventní první neděle a rozsvícení vánočního 
stromu, společnosti VČE – montáže a.s. Pardu-
bice prominutí poplatku za užívání veřejného 
prostranství na akci „rekonstrukce vedení nn“ 
v ulicích Růžičkova, Dukelská, Jiráskova a Žiž-
kova a schválila provedení akce „výměna oken, 
dveří a výloh v objektu Palackého čp. 38“ ještě 
v roce 2015.

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ DO NOVÉHO 
ŠKOLNÍHO ROKU PO TECHNICKÝCH 
ÚPRAVÁCH
Základní školy, mateřské školy, dům dětí a mlá-
deže a školní jídelna jsou každoročně městem 
podporovány nemalými investicemi, které slou-
ží zejména k zlepšení stavu budov. Jedná se 
v tomto smyslu o výměny oken, zateplení bu-
dov, zlepšení topného systému a zmodernizo-
vání kuchyní. Do rozpočtu jednotlivá zařízení 
dostávají další nemalé fi nanční prostředky, aby 
jednotlivá zařízení mohla být modernizována, 
opravována a aby mohla uskutečňovat nákupy 
učebních pomůcek apod. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HOLUBOVA
Prováděla se běžná údržba hrazená školou. 
Jednalo se o opravy omítek a obklady stěn 
za 45 tis. Kč, výměna 27 dveří, vybudování 
učebny dílen, vybavení nové učebny pro 1. stu-
peň a 4. oddělení školní družiny, protože je více 
dětí, instalace 3 interaktivních tabulí a běžné 
malování tříd. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KOMENSKÉHO
V rámci projektu „Podpora interaktivity ve vý-
uce pomocí ICT strojů“ fi nancovaného OPVK 
škola zakoupila 18 notebooků a 2 tablety v ceně 

394 000 Kč a 20 licencí e-learningového soft-
ware EduBase za 99 220 Kč.
Budova ŠD v Růžičkově ulici: z rozpočtu zři-
zovatele byla dokončena výměna oken, vymě-
něny hlavní a postranní dveře, opraven povrch 
hlavního vchodu a opravena izolace na balkóně 
– celkem za 250 tis. Kč, dále škola zrealizovala 
instalaci sádrokartonového stropu ve sborovně, 
výměnu 3 dveří včetně zárubní, opravu po-
praskaných omítek a malování – 110 000 Kč 
a byla zakoupena nová velkoplošná televize 
za 13 000 Kč.
Budova 2. stupně v Komenského ulici: z roz-
počtu zřizovatele došlo k celkové výměně střeš-
ní krytiny za 1, 52 mil. Kč.
Škola ze svého rozpočtu vyměnila desky lavic 
v jedné třídě, do dvou tříd se koupily nové židle 
a opravila se výmalba – 90 000 Kč. Do učeb-
ny hudební výchovy se koupily nové klávesy 
za 14 000 Kč.
Budova 1. stupně v Holubově ulici: o prázd-
ninách se z rozpočtu školy kompletně zre-
konstruovala cvičná kuchyň, včetně rozvodů, 
podlahy a komplet nového zařízení včetně 
nádobí – celkem za 228 tis. Kč. V jedné tří-
dě byly vyměněny desky u lavic – 12 000 Kč 
a poškozené stěny v budově se opravily a vy-
malovaly – 98 000 Kč.

MATEŘSKÁ ŠKOLA, HOLUBOVA – AF-
RICAN SCHOOL-KARIBU SANA
Zřizovatel zajistil rekonstrukci kuchyně a přileh-
lých prostor (viz. foto) a rekonstrukci sociálních 
zařízení – celkem za 3,1 mil. Kč.
Z prostředků školky: nový nábytek do tříd 
100 000 Kč, rekonstrukce záhonů 38 700 Kč 
a instalace kamerového systém za 90 500Kč.

MATEŘSKÁ ŠKOLA, PARDUBICKÁ
Nově byla vybavena kytičková třída – 105 080 
Kč a provedeny nátěry oken a dveří ve vstupní 
chodbě – 74 860 Kč.

MATEŘSKÁ ŠKOLA, STAROHOLICKÁ
Výměněny byly radiátory v celé budově školy 
za 240 tis. Kč, vybudována byla přístupová ces-
ta k budově za 60 tis. Kč a dovybaveno ven-
kovní dětské hřiště (viz foto). Školka si zajistila 
opravy a malování ve skladech jídelny školy.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, HOLUBOVA
Provedena byla výměna kotle z rozpočtu zřizo-
vatele (cca 30 000Kč).
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. (člen rady města) 

a ředitelé školských zařízení v Holicích

KULTURNÍ LÉTO V HOLICÍCH
Rada města si velice váží všech spolků, sdruže-
ní, klubů, škol základních a mateřských, Domu 
dětí a mládeže, Holoubka, Základní umělecké 
školy Karla Malicha, kulturního domu, sportov-
ních oddílů a dalších organizací a jednotlivců, 
kteří přispěli k velmi nabitému a atraktivnímu 
kulturnímu létu, které bylo od května do září 
2015 a bylo tak různorodé, že si kdokoliv z ob-
čanů města mohl něco vybrat.
Rada města děkuje všem, kteří se o tak zajíma-
vé kulturní léto zasloužili a věří, že rok 2016 
bude ještě zajímavější.
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. (člen rady města)

KOMENTÁŘE…
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ÚŘEDNÍ DESKA 
Ukončení svozu biologického od-
padu bude 27. listopadu!!!
V aktuální informaci o odděleném svozu bio-
odpadů, který v Holicích probíhá již třetí rok 
nejdříve znovu apelujeme na občany, aby 
do hnědých popelnic odkládali pouze biolo-
gický odpad a hlavně bez plastových sáčků 
a tašek. Ke zkompostování jsou určeny pouze 
sáčka rozložitelné, které jsme dříve rozdávali 
na technických službách a které snad je mož-
no zakoupit v prodejně „PAPÍR – HRAČKY“  
na náměstí. 
Nejdůležitější informací je, že po zkušenostech 
z minulých let jsme dohodli se svozovou fi rmou 
ODEKO, že oddělený sběr „hnědých popelnic“ 
s biodpadem ukončíme až v posledním listo-
padovém týdnu, to znamená, že poslední svoz 
bude proveden v pátek 27. listopadu 2015.
A na závěr informujeme holické domácnosti, 
které se do tohoto systému ještě nezapojili, že 
si mohou stále ještě hnědou nádobu vyzvednout 
osobně proti podepsanému zápůjčního protoko-
lu na TS Holice, Vysokomýtská 635. 

Odbor dopravy informuje 
Zánik dlouhodobě vyřazených vozidel (ko-
nec dlouhodobých „depozitů“)
Touto cestou upozorňujeme vlastníky dlouho-
době vyřazených silničních vozidel, že končí 
roční lhůta, kterou měli na to, aby splnili svoji 
zákonnou povinnost a oznámili odboru dopra-
vy, kde se nachází jejich dlouhodobě vyřazené 
vozidlo a k jakému účelu slouží. Tuto povinnost 
zavedl s účinností od 1. ledna 2015 zákon č. 
239/2013 Sb.

S koncem roku 2015 tak zaniknou všechna vo-
zidla, která jsou dlouhodobě dočasně vyřazená 
z registru silničních vozidel (registrační značky 
jsou uloženy v depozitu), u nichž nebude spl-
něna zákonná povinnost, spočívají v povinnosti 
vlastníka oznámit úřadu místo uložení a účel 
využití vozidla. Jedná se o všechna vozidla 
dočasně vyřazená z registru silničních vozi-
del před 1. červencem 2013, jejichž vlastník 
do konce roku 2015 neučiní oznámení o tom, 
na jaké adrese je vozidlo umístěno a jaký je účel 
jeho využití. 
Tato vozidla 1. ledna 2016 zaniknou. Zaniklá 
vozidla ztratí zcela technickou způsobilost, ne-
bude, je možné provozovat na pozemních ko-
munikacích ani nepůjdou zpětně zaregistrovat 
do registru silničních vozidel.
Zánik se netýká vozidel, která byla dočasně 
vyřazena po 30. červnu 2013. Zákonná povin-
nost oznámit místo uložení a účel využití však 
u nich platí také. Vlastníci vozidel, kteří uve-
denou povinnost nesplní, se vystavují „pouze“ 
nebezpečí uložení pokuty. Zánik jejich vozidel 
však nehrozí.
Jestliže vlastník nechce přijít o možnost provo-
zovat svoje vozidlo a chce se vyhnout tomu, aby 
se z něho stal jen „soubor náhradních dílů“, musí 
co nejdříve, nejpozději do konce roku 2015, 
navštívit odbor dopravy. Zde předloží platný 
doklad totožnosti a vyplní jednoduchý formu-
lář, kde uvede požadované informace a zaplatí 
správní poplatek 50 Kč. Údaj bude následně 
zanesen do registru vozidel. U takového vozidla 
nedojde k zániku a bude jej možné v budouc-
nosti provozovat na pozemních komunikacích.

Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing. Vladislav Branda, tajemník MÚ

Město Holice zve občany na veřejné 
seznámení s připravovanou studií
Revitalizace Sokolského parku 

v Holicích
ve středu dne 4. listopadu 2015

od 17.00 hod. do kluboven kulturního 
domu v I. patře.

Bude představen návrh připravované studie 
(důvodem je špatný zdravotní stav středo-
vé aleje javorů a lip podél Holubovy ulice) 
a výsledky ankety přemístění sochy Bari-
kádníka.

Pozvánka na jednání zastupi-
telstva města 2. listopadu 2015
V pondělí 2. listopadu 2015 v 17 hodin se 
bude konat v klubovnách kulturního domu 
zasedání Zastupitelstva města Holic.
Na programu je zpráva o plnění rozpočtu 
města k 30. 9. 2015 a schválení rozpočtové 
změny. Zastupitelstvo města bude schva-
lovat studii dopravní situace a parkování 
v Holicích, dále bude informováno o kon-
cepci budování cyklostezek na Holicku, pra-
videlným bodem budou převody nemovité-
ho majetku města, sdělení starosty města, 
popřípadě projednání připomínek zúčastně-
ných občanů.
Srdečně zveme občany na veřejné jedná-
ní holických zastupitelů 2. 11. 2015.

                    Taneční pozvánka 

Taneční studio Hany Flekrové a taneční klub Tancklub Holice vás zve:  

   7. listopadu – srdíčková prodloužená kurzu společenského tance 
     20: 00 – 23 :00 hod. Sál Základní umělecké školy Karla Malicha 
   15. listopadu – celostátní taneční soutěž Holický kramflíček 22. ročník 
                   9: 00 – 18: 00 hod. Městská sportovní hala 
   4. prosince – věneček, závěrečný společenský večer kurzu společenského tance   

20: 00 – 23: 30 hod.  Sál Základní umělecké školy Karla Malicha 
                                   
Připravujeme:  
5. prosince - tradiční nadílku „Mikuláš k Vám domů “ 
                      Přihlášky od 1. listopadu 
12. prosince - společenský ples na zahájení plesové sezony „Ve víru tance“ 

20: 00 – 02: 00 hod. sál Základní umělecké školy Karla Malicha. 

                                                    
 Více na:   WWW.TSHF.CZ 

Stomatologická ordinace Heleny Kubánkové, 
DiS. na poliklinice v Holicích přijímá nové kli-
enty do své odborné péče. Objednávat se může-
te osobně, nebo na tel. čísle 466 920 214 (mob. 
775 175 513) ve dnech PO, ST, ČT, PÁ od 8.00 
do 14.00 hod. Nabízíme také služby v oblasti 
preventivní zubní péče – instruktáž ústní hy-
gieny u dětí a dospělých, možnost zakoupení 
pomůcek pro ústní hygienu, odstranění zubního 

kamene, odstranění pigmentací, fl uoridace, ústní hygiena u pacientů 
s rovnátky, s fi xní i snímatelnou protetikou nebo s implantáty, ordinač-
ní i domácí bělení zubů, výživové poradenství, atd…

 
Kultura pro město zve na 

 

NEDĚLE 15. LISTOPADU 2015 
 

HOLICE, JUNGMANNOVA ULICE 
mezi  Restaurací  Zlatá  koruna a  kostelem  
 

15:00 MARTINSKÁ HRA S ÚKOLY 
PRO MALÉ I VELKÉ 
Herní  pas  z ískáte  za  30 Kč .  

17 :00 PRŮVOD  SE SVĚTLY  
Vezmě te  si  s  sebou lucerničky,  
louče ,  lampiony nebo podobná 
sví t id la ,  Mart in  nám př iveze 
své Svě t lo  dobré vů le .  

www.Ku l turaProMesto .cz  
www. facebook .com/Kul turaProMesto  

Svatomartinské občerstvení si  vychutnáte 
v Restauraci Pod kaštanem.  

ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY • INFORMACE • UDÁLOSTI
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Klub důchodců Holice zve na Posezení s Mar-
tinou Zavadilovou (TV Šlágr), které proběhne 
v pátek 13 listopadu od 17.00 hodin v klubov-
nách kulturního domu. Přijďte si poslechem 
a zpěvem českých a moravských písniček zpří-
jemnit večer. Vstup a tanec je dobrovolný, zají-
mavá tombola, více informací u pana Antonína 
Janeby na telefonním čísle 775 122 915.

Kulturní kalendář na měsíc listopad 2015

28. 11.  Tvoření pro děti 14.00 hodin (sál ha-
sičské zbrojnice Veliny)

29. 11.  Rozsvícení vánočního stromu 17.00 
hod. (u kostela sv. Mikuláše) 

6. 12.  „Kolednice“ – koncert 17.00 hod. 
(kostel sv. Mikuláše)

12. 12.  Jarmark od 13.00 hod (u kostela sv. 
Mikuláše), vystoupení dětí od 14.00 
hod (kostel sv. Mikuláše)

24. 12.  Betlémské světlo od 10.00 hodin 
kostel

Posezení s písničkou

„Velinské Vánoce 2015“

Dům dětí a mládeže Holice připravuje před-
vánoční akci pro děti a rodiče s názvem Vý-
roba adventních věnců. Akce se bude konat 
26. listopadu 2015 od 17.00 v DDM Holice. 
Bližší informace podá Romana Šlorová (tel. 
605 740 196) a Mgr. Kristýna Vohralíková 
(tel. 734 318 890).

Adventní věnce

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A KONCERTY
datum hodina program vstupné
6. 11. 19.30  Lumír Kubátko   Podhorský penzion
pátek   Lehce načernalá komedie o dvou rozhádaných snoubencích a jedné velké sázce. Si-

tuační humor plný proměn a překvapení, na jehož konci je samozřejmě rozuzlení.
   Ochotnický spolek Jeleni Horní Jelení – zařazeno v předplatném ABO 2015/16.
 120 Kč
11. 11. 9+10.00  A do třetice všeho…
středa   Tři pohádky, jak je vypráví starý orchestrion: O třech přadlenách, Otesánek 

a Obušku, hýbej se! – v provedení Divadla Drak Hradec Králové. 40 Kč
15. 11. 15.00  Čert a Káča
neděle   Čertovská pohádka s loutkami a písničkami. Veselé a hravé, ale i poučné kon-

taktní představení, v němž se děti stávají součástí pohádky. Zdeněk Barták, autor 
hudby, umí rozezpívat a rozhýbat celé hlediště.

   Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila Praha. 70 Kč
20. 11. 10.00  Karel Jaromír Erben   Kytice 
20. 11. 19.30  Karel Jaromír Erben   Kytice
pátek   Naše inscenace vás přesvědčí, že Kytice rozhodně nepatří do archivní poličky. 

Kytice před námi otevírá barvitý svět magických balad. Kytice nastoluje také 
téma viny, trestu a daností zákonů lidských i přírodních.

   Klicperovo divadlo Hradec Králové – zařazeno v předplatném ABO 2015/16.
 270-250-240 Kč
26. 11. 18.00  Adventní koncert – Mladý týnišťský big band
čtvrtek   Repertoár orchestru pod vedením kapelníka Mgr. Pavla Plašila tvoří jazzové 

a swingové standardy, ale i moderní rockové a popové skladby, v letošním roce 
ještě obohacené o známé skladby kanadského zpěváka Michaela Bubleho.

   Zařazeno v předplatném ABO 2015/16. 100 Kč
11. 12. 19.00  Vánoční Concertino Lenky Filipové
pátek   V rámci programu vystoupí známá česká kytaristka, zpěvačka, šansoniérka a hu-

dební skladatelka Lenka Filipová s hosty. Nabídne úpravy svých známých písní, 
klasický kytarový repertoár i vánoční melodie. 280 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
10. 11. 19.30  Kouzlo měsíčního svitu
úterý   Děj romantické komedie se odehrává v jižní Francii roku 1920. Nádherné vily, 

jazz kluby a módní místa pro boháče. Stanley – britský kouzelník a iluzionista je 
povolán do aristokratické rodiny, aby odhalil možný podvod. Režie: Woody Allen.

   Hrají: Collin Firth, Antonia Clarke, Simon McBurney, Ute Lemper.
   Žánr: Romantický/komedie. Délka 97 minut. 70 Kč 
24. 11. 17.00  Winx Club: Magické dobrodružství
úterý   Večírek na oslavu školního roku na Alfee naruší prastaré čarodějnice, které chtě-

jí zničit pozitivní energii na světě. Bloom uniká z paláce v Dominu a vrací se 
na Zemi, kam přichází i Winx. Společně se pak vydávají na záchranu magické 
dimenze.

   Žánr: Animovaný. Délka 84 minut. 50 Kč
1. 12. 19.30  Vybíjená
úterý   Vybíjená je groteskou o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, al-

koholu a hledání lidského štěstí. V několika časových rovinách vypráví příběh 
spolužáků, kteří spolu prožívají různé životní etapy. Režie: Petr Nikolaev.

   Hrají: O. Sokol, M. Suchánek, R. Genzer, S. Krainová, L. Bartošová, L.Vaculík.
   Žánr: Komedie/drama. Délka 94 minut. 70 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
11. 11. 16.00 Historie a současnost holického basketbalu
středa  A nejen o basketbalu bude vyprávět Pavel Welsch. 50 Kč

KLUB U HOLUBA
datum hodina program vstupné
27. 11. 20.00 Na Rovinu!
pátek  koncert dobrovolné

GALERIE – VÝSTAVA
  
6.–30. 11.  Obrazy – František Nový st. a František Nový ml.
  Vernisáž v pátek 6. 11. 2015 od 17 hodin.

Sanatorium Topas s.r.o. hledá

Pracovník v sociálních službách – pří-
má péče – nepřetržitý provoz. Požaduje-
me min. základní školu, kurz pracovníka 
v sociálních službách (není podmínkou 
nástupu), manuální dovednost, kladný pří-
stup k seniorům, fl exibilitu, zodpovědnost, 
komunikační dovednosti, občanskou a mo-
rální bezúhonnost, praxe v soc. službách 
(výhodou).
Pracoviště Holice.
Nabízíme: plat od 13 000 Kč do 17 000 Kč 
+ příplatky dle ZP, příspěvek na obědy, 
příspěvek na životní pojištění, výborný 
kolektiv, nové pracovní prostředí, zázemí 
stabilní společnosti

Kontaktní osoba: Bc. Jana Kusá – vrchní 
sestra, tel.: 607 023 051

Prodej domu
Prodám rodinný dům v Holicích, uli-
ce Pardubická 579, bližší informace na: 
774 601 883.

KULTURA



H O L I C K É  L I S T Y  H O L I C K É  L I S T Y  • 3 5

I přes to, že se nás na první výpravu 1. dívčího oddílu sešlo pouze osm, 
vydaly jsme se s chutí na cestu do Chocně. Ve vlaku jsme všichni sezná-
mili s novými tvářemi v našem oddílu a zbytek víkendu fungovali jako 
jedna rodina. I zbytek pátku byl v duchu seznamovacích her a aktivit. 
V sobotu nás čekaly nelehké úkoly, které jsme ovšem zvládli! Protože 
jsou naše světlušky šikovné, samy si dokázaly uvařit oběd, který jim vel-
mi chutnal. Po obědě nás čekal úkol mnohem těžší. Princezně z království 
knih se totiž ztratily brýle a naším úkolem bylo je získat zpět. Kdo by 
čekal, že brýle vzal vlk proto, aby se mohl převléct za babičku a mohl 
sníst Karkulku? Naštěstí jsme vlka včas našli a všechno vyřešili. K pod-
zimu také neodmyslitelně patří barevné listí, kaštany a další přírodniny, 
ze kterých jsme si vyrobily zvířátka, panáčky a jiné zajímavé výrobky. 
Večer jsme hráli na kytaru, zpívali a vyprávěli si historky. V neděli jsme 
se vydali na cestu zpět do svých domovů. Výpravu jsme si všichni velmi 
užili a těšíme se na další. Skauti Holice

Říjnová skautská výprava
RVC Holoubek Oblastní charity Pardubi-
ce zve v listopadu děti, rodiče a seniory 
na tyto akce.
Herna pro nejmenší je pro vás otevřená kaž-
dý den od 8.30 do 11.30 hodin.
PONDĚLKY – Pojďte si hrát do Holoubka 
je volná herna pro společné hraní a setká-
vání dětí a maminek.
ÚTERKY – Hudebně pohybové dopoledne 
s písničkami s Milenou.
STŘEDY – Svět kolem nás a chvilka pro logopedii s Helenou.
ČTVRTKY – Hravé cvičení pro děti do dvou let s Lenkou.
PÁTKY – Hravé cvičení pro děti od 2 let s Janou.
Odpolední programy: Baby studio můžete navštěvovat každé liché úterý 
od 15.30 do 17.00 hodin a Tvořivé hrátky pro děti od 4 let s Radkou jsou 
každou středu od 16.30 do 17.30 hodin.
Řešíte peníze? Přijďte si 12. listopadu od 15.30 do 18.30 zahrát, pod vede-
ním expertky na fi nance paní Michaely Synkové, deskovou hru Finanční 
svoboda. Objevíte nejdůležitější pravidla, jak získat kontrolu nad svými 
fi nancemi. Protože tato unikátní hra věrně simuluje realitu, rozpoznáte při 
hraní i chyby, které by vás v reálném životě stály desítky a statisíce korun. 
Vstupné dobrovolné. Přihlásit se můžete na tel. čísle 603 566 141.
Celé Česko čte dětem – tuto oblíbenou akci pro vás milé děti a rodiče, 
prarodiče chystáme na středu 18. listopadu od 16 hodin v herně Holoub-
ka. Pohádky vám přednese paní Libuše Straková a dále je připraveno tvo-
ření podle pohádek a vaší fantazie.
Pro seniory jsme na listopad připravili tyto vzdělávací kurzy: Trénink 
paměti na středy 4. 11., 11. 11. a 18. 11. v čase od 8.30 do 10.30 ho-
din, tvoření pro dospělé pod názvem „Hbité ruce = dobrá mysl“ na středu 
25. 11. od 8.30 do 10.30 hodin, Opakování anglických slovíček, které nás 
v ČR běžně obklopují v pátek 27. 11. od 8.30 do 10.30 hodin a dvoudenní 
počítačový kurz pro začátečníky a pokročilé – Jak na počítač – v pondělí 
9. 11. a 16.11. od 8.30 do 12.30 hodin. Na jednotlivé kurzy se prosím 
hlaste na tel. čísle 733 141 960.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.pardubice.charita.cz/služ-
by-pro-rodiny-s-dětmi-/holoubek.

Plánujete posun ve vašem karierním růstu? Chystáte se zapojit 
do veřejného společenského života?
Projekt Women Welcome – Ženy vítány Rodinného a vzdělávacího centra 
Holoubek Oblastní charity podporuje ženy v jejich osobním a profesním 
růstu. Témata sebepoznání, komunikace, prezentační dovednosti, sebeří-
zení, zvládání strachu a další pomáhají ženám k dosahování svých cílů.
„Nejvíce oceňuji, že díky projektu Women Welcome mám prostor zamys-
let se nad svým dalším směřováním a také příjemně podnětnou atmosféru 
v Holoubkovi.“ říká účastnice prvního cyklu.
Využijte této originální příležitosti! Od ledna do března 2016 se budou 
scházet poslední dvě skupiny žen. Zájemkyně o podporu v osobnostním 
rozvoji, přihlaste se na www.womenwelcome.cz do konce listopadu. Účast 
v projektu je bezplatná.
Projekt WOMEN WELCOME – ŽENY VÍTÁNY realizuje Rodinné 
a vzdělávací centrum Holoubek Oblastní charity Pardubice. | koordinátor-
ka: Vladimíra Krejčíková | M: 603 566 141 |Projekt je podpořen grantem 
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHO fondů. | www.wome-
nwelcome.cz

kolektiv Holoubka

HOLOUBEK (nejen) seniorům

Palackého 38, Holice tel: 466 920 672
Na Labišti 532, Pardubice tel: 466 647 352

Sládkova 849, Skuteč tel: 469 350 541

Nabídka platí do 31. 12. 2015

Brýle navíc
se hodí!

Dva páry skel
za cenu jednoho!

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Stalo se již tradicí, že v říjnu navštíví delegace z Holic, a poslední roky 
i zájezd, místo odpočinku Dr. Emila Holuba na Centrálním hřbitově 
ve Vídni. Nejinak tomu bylo i první říjnovou sobotu v letošním roce, 
kdy jsme si připomněli 168 let od narození našeho slavného rodáka 
(7. října 1847). Účastníci zájezdu mohli konstatovat, že o hrob manže-
lů Holubových se správa hřbitova stará velice dobře. Zájezd se usku-
tečnil v rámci akce Holubovy Holice, o které jsme vás informovali 
v minulém čísle Holických listů. Petr Kačer

V pátek 8. října poctila naše město svojí návštěvou velvyslankyně Jiho-
africké republiky v České republice paní Franki Verwey. Po neofi ciálním 
přijetí v kulturním domě čekalo na vzácnou návštěvu to ofi ciální u sta-
rosty města Holic Mgr. Ladislava Effenberka, kterého se ještě zúčastnili 
místostarosta Petr Bajer a tajemník městského úřadu Ing. Vladislav Bran-
da. Paní velvyslankyně se zajímala především o historii města, sportov-
ní a kulturní vyžití, zaměstnanost v Holicích a o veřejný život obecně. 
Po příjemně strávené hodině se Její Excelence vypravila do Gymnázia 
Dr. Emila Holuba, kde pro ni studenti připravili krátký hudební program. 
Po jeho skončení proběhla prezentace Jihoafrické republiky v podání paní 
velvyslankyně a po té následovala neformální beseda. Paní velvyslanky-
ně ocenila jazykové schopnosti žáků a předala jim informační materiál 
o své zemi. Po slavnostním obědě, který se uskutečnil v Holubově salon-
ku v kulturním domě, už na vzácného hosta čekaly v Africkém muzeu 
Dr. Emila Holuba děti z Mateřské školy Holubova. Milé vystoupení pod 
vedení paní učitelky Heleny Pasekové odměnila paní Franki Verwey ne-
jen potleskem, ale i malými dárky, které vyrobili příslušníci kmene Zulu. 
Po prohlídce muzea a shlédnutí krátkého životopisného fi lmu o našem 
slavném rodákovi čekal poslední bod programu, a to návštěva Základ-
ní umělecké školy Karla Malicha. V doprovodu jejího ředitele Mgr. Art. 
Františka Machače se paní velvyslankyně seznámila s chodem školy 
a na závěr shlédla vystoupení několika členů dechové sekce.
O tom, že se paní velvyslankyni v Holicích líbilo, svědčí i fakt, že místo 
plánovaných čtyř hodin strávila v našem městě o dvě hodiny více.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě a hlad-
kém chodu návštěvy. Velký dík patří panu Zdeňku Kaskovi, a to nejen 
za jeho perfektní angličtinu, ale i za to, že tlumočení posunul na jinou 
úroveň. Dále chci poděkovat asistence paní velvyslankyně paní Zdeň-
ce Herclové, mé pravé ruce Barboře Vohralíkové, ředitelce Gymnázia 
Dr. Emila Holuba paní Mgr. Andree Daňkové, ředitelce Mateřské školy 
Holubova paní Bc. Lence Chotěnovské a řediteli Základní umělecké ško-
ly Karla Malicha panu Mgr. Art. Františku Machačovi.

Petr Kačer

Vzácná návštěva
Dechový orchestr Kulturního domu města Holic, jak zní správný ofi ci-
ální název tohoto tělesa, zažil v prvních dvou měsících školního roku 
hektické období. O prvním zářijovém víkendu se členové kapely promě-
nili v pořadatele prvního ročníku holických pivních slavností. Všechny 
potěšila vysoká návštěvnost i kladné reakce veřejnosti. Velmi potěšují-
cí, avšak zároveň do budoucna zavazující, jsou pro všechny zaintereso-
vané osoby pochvalná slova, kterých se jim v minulém vydání tohoto 
měsíčníku dostalo v úvodníku starosty města. Krom zde uvedených 
organizátorů se sluší jmenovitě poděkovat i Janu Polákovi, jenž vznik 
celého pořadu inicioval, sestavil dramaturgii kulturního programu, po-
dílel se na nadstandardně zvládnutém marketingu a byl hlavní hnací 
silou příprav. 
Týden poté se orchestr vydal na Miedzynarodowy Festiwal Muzyki 
i Folkloru. Na dvoudenním klání, které se 12. a 13. září konalo v polských 
městech Leszno a Rydzyna, se ansámbl umístil v konkurenci dalších šesti 
souborů ve zlatém pásmu a potvrdil tak zlepšující se trend posledních let. 
Velké ovace za své sólo navíc sklidil bubeník Jan Horák. „Jsem šťastný 
za dosažený výsledek a beru ho jako vyvrcholení naší snahy za poslední 
měsíce. Musíme se ale poučit z chyb a vyvarovat se nedostatků, které nám 
vytkla odborná porota. Čeká nás ještě hodně práce,“ zhodnotil XIV. roč-
ník festivalu umělecký vědoucí Ondřej Lisý. V této souvislosti se sluší 
poděkovat městu Holice za fi nanční podporu, která umožnila se soutěže 
zúčastnit. 
Třetí významný počin pak představovala účast na tradiční přehlídce de-
chových hudeb, jež proběhla 10. října v Kulturním domě Dubina. A jaké 
jsou plány pro další období? „Bohužel nás v poslední době opustilo ně-
kolik hudebníků. Moc mě to mrzí, ale musíme se s tím vyrovnat, i když 
náhradu za ně momentálně nemáme. Nyní připravujeme náš vánoční kon-
cert, který se uskuteční 12. prosince v holickém kulturním domě. O de-
tailech budeme veřejnost včas informovat,“ nastínil svou vizi dirigent 
orchestru.  Karel Král

Úspěchy dechového orchestru

Zájezd do Vídně

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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První fotografi e po příjezdy paní velvyslankyně do Holic I při obědě měla paní velvyslankyně mnoho otázek

Velice milé vystoupení dětí z MŠ Holubova

Franki Verwey s nejznámějším exponátem Afrického muzea Dr. Emila Holuba

Poslední zastávkou byla návštěva ZUŠ Karla Malicha

Ofi ciální přijetí u starosty města

Setkání se studenty a pedagogy Gymnázia Dr. Emila Holuba

Žákyně ZUŠ Karla Malicha Susana Schmidtová a Alena Slabá nakreslily pro vzác-
nou návštěvu obraz s tématikou Afriky

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA
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Listí rychle mizí ze stromů a počasí nám stále více připomíná blížící se 
zimu. V naší škole tak pomalu začínají přípravy na nejkrásnější období 
roku – Vánoce. Hned v prvních listopadových dnech, tedy 3. a 4. listopa-
du, čeká děti vánoční fotografování. Během měsíce budeme také pokra-
čovat v návštěvách solné jeskyně. Ve středu 11. listopadu se mladší děti 
mohou těšit na pohádku v mateřské škole ,,Lesněnka“ a starší děti půjdou 
na pohádku do kulturního domu. Ve čtvrtek 19. listopadu nás čeká ces-
ta do Afriky, na kterou nás pozvala Základní škola Komenského. Každé 
pondělí také pokračují pondělní hrátky pro děti, které ještě nenavštěvují 
mateřskou školu. Hrátky se konají střídavě ve třídách Lvíčat a Želviček 
(zadní pavilon) vždy od 15.15 hodin. Naplno se také rozběhly zájmové 
kroužky. Kluky asi nejvíce zaujal kroužek mini juda a malý vědec, holčič-
ky oslovilo tancování. Velký zájem je také o výtvarný kroužek, keramiku, 
hru na fl étnu a angličtinu. Mnohem více o naší škole najdete na našich 
internetových stránkách www.msholubova.cz a také na facebooku www.
facebook.com/msholubova.
Všem čtenářům přejeme krásný podzim.

Lenka Chotěnovská

Listopad v Mateřské škole Holubova

Každý rok vyplňuje školní jídelna k 31. 10. výkaz o činnosti zařízení 
školního stravování pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
který obsahuje přehled o počtu stravovaných žáků podle jednotlivých 
škol, počty uvařených obědů a svačin i obědů odvážených ze školní jídel-
ny. Z tohoto přehledu jsem vybrala pro čtenáře Holických listů několik 
zajímavých čísel. Ve školním roce 2014/2015 jsme uvařili ve školní jí-
delně 110 612 obědů, z toho 8 325 obědů si odvezla Základní škola Hor-
ní Ředice a 3 076 obědů Mateřská škola Veliny. Kromě obědů jsme pro 
děti z mateřských škol připravili 6 869 svačin. Pro školní rok 2015/2016 
máme ve školní jídelně zapsáno 714 žáků základních škol a 48 dětí ma-
teřské školy. Obědy vaříme pro obě základní školy v Holicích, MŠ Veliny 
a pro jednu třídu MŠ Holubova, která je z kapacitních důvodů umístěná 
v budově ZŠ Holubova, obědy si od nás odváží ZŠ Horní Ředice. Stravo-
vání ve školní jídelně využívají i cizí dospělí strávníci. Na začátku školní-
ho roku si vyžádáme od ředitelů základních škol příchody žáků do jídelny 
podle rozvrhu vyučování, abychom stravování dětí zvládli z hlediska ply-
nulého vydávání obědů i z důvodů bezpečnostních a hygienických. Kapa-
cita školní jídelny je 200 míst. Pokud žákům končí vyučování ve stejnou 
dobu a přichází společně do jídelny, pak kapacita jídelny nestačí, a musí 
čekat, až se uvolní místo u stolu. V letošním roce je žáků opět více, než 
v minulých letech, proto jsme tento problém řešili společně s paní ře-
ditelkou Mgr. Myslivcovou, ZŠ Holubova, s panem ředitelem Mgr. Ma-
touškem, ZŠ Komenského a panem PaedDr. Václavem Vojtěchem, CSc., 
předsedou školské komise. Z tohoto společného jednání vyplynulo, že 
v letošním školním roce jsou rozvrhy vyučování dané, a tím i společné 
příchody do školní jídelny. Pro příští školní rok to může být námětem pro 
úpravu rozvrhu vyučování.

Věra Pamánková, ředitelka Školní jídelny Holice

Otevíráme okénko k nahlédnutí do činností a aktivit naší mateřské školy.
Školní rok jsme zahájili výletem do Rytířského hradiště v Hradci Krá-
lové. Koncem září začaly děti z kytičkové, motýlkové a sluníčkové třídy 
navštěvovat solnou jeskyni.
Všechny děti se zúčastnily „Dřevíčkové dílny“, kde si zkusily vyrobit 
svého ježečka na kolečkách. Další zajímavou akcí bylo setkání s p. Šul-
cem na naší školní zahradě při besedě o dravcích a některých dalších 
zvířátkách. Mohli jsme si ve speciální rukavici podržet v ruce poštolku, 
pohladit si ochočeného čápa nebo si zblízka prohlédnout lišku.
Začátkem října také začaly zájmové kroužky. Co dětem nabízíme?
Tanečky pro kluky a holčičky s p. Hanou Flekrovou, cvičení na overba-
lech s Hanou Daškovou, muzikoterapii a bubnování na djembe s Mgr. So-
ňou Thérovou, kroužek hudebně-pohybový, kroužek aerobiku a seznáme-
ní s anglickým jazykem.

Krásný a barevný podzim přejí
 děti a zaměstnanci MŠ Pardubická Holice

INFORMACE  ZE  ŠKOLNÍ  JÍDELNY MŠ PARDUBICKÁ INFORMUJE

Vážení přátelé, 
opět Vás srdečně zveme 

na již tradiční

Vánoční 
jarmark

v květinářství Mimosa v Holicích
(tvořivé dílny pro děti, staročeské  občerstvení, 

vánoční dekorace, adventní věnce, jmelí, 
šperky, keramika, svíčky, mýdla, oleje...)   

Sobota 28. 11. 
Neděle 29. 11. 

         od 9:00 do 16:00 hod.   

Přijmeme zaměstnance na tyto pozice:
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

• obsluha CNC strojů
• čalouník

• technolog výroby nábytku
     - znalost konstrukce nábytku
     - zkušenosti s programováním CNC strojů
     - organizační schopnosti

V případě zájmu zašlete Váš životopis na email:  pechacek@jp-kontakt.cz 

• řidič - montážní pracovník • brigádník - závozník
V případě zájmu zašlete Váš životopis na email:  pruskova@jp-kontakt.cz 

Dále přijmeme OZP (osoby se zdravotním postižením) na vyčleněná chráněná pracovní místa:
• skladník, pomocný skladník, montážní pracovník, dělník ve výrobě
• údržbář, administrativní pracovník, uklízeč / uklízečka, strážný (ostraha areálu)

Pracoviště: MORAVANY - sklad JP-KONTAKT, s. r. o. (bývalý areál ČSAO Moravany)

V případě zájmu zašlete Váš životopis na email:  poznerova@jp-kontakt.cz 
či na adresu JP-KONTAKT, s. r. o. , Dašická 1797, Pardubice 530 03 , mobil: 466 052 047 

Z NAŠICH ŠKOL
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Letos probíhá již pátý ročník festivalu na podporu saunování s názvem 
Týden saunování.
Také holický Saunový ráj se připojil k této celostátní akci a v prvním lis-
topadovém týdnu nabízí návštěvníkům něco navíc:
1) Každý návštěvník, který přijde do Saunového ráje ve všední den 
do 14. hodiny, dostane 10% slevu na vstupné. Týden saunování má za cíl 
přivést do saun nové návštěvníky. Za tímto účelem budou pro Vás při-
pravené letáčky s pravidly zdravého saunování a přijít tedy mohou i ne-
zkušení, začínající a ti, kteří se nikdy nesaunovali. Odborný personál jim 
poskytne užitečné rady.

2) Každá žena, která přijde v úterý na dopolední saunování, dostane malý 
dárek
3) V pondělí, ve středu a v pátek budou probíhat saunové ceremoniály 
vždy v 18.00, 19.00 a ve 20.00 hodin.
4) Na závěr saunového týdne bude v neděli velká akce – PŘEHLÍDKA 
SAUNOVÝCH CEREMONIÁLŮ všech místních saunérů.
První bude dětský ceremoniál ve 14.00, poté budou po 40 minutách ce-
remoniály až do 21. hodiny. Přijďte si užít odpoledne plné ceremoniálů 
v holickém Saunovém ráji.
A pro toho, kdo neví, co je to saunový ceremoniál:
Je to saunové divadlo, šou, kdy saunér nebo saunérka provoní saunu pří-
jemnou vonnou esencí a rozvíří vzduch pomocí ručníků, praporu či vějí-
řů. Saunový ceremoniál trvá asi 10 minut, hraje při něm hudba, saunéři 
mají kostým podle tématu ceremoniálu a někdy Vám nabídnou občerstve-
ní nebo peeling. Tím je saunování intenzivnější a zajímavější. Návštěvník 
se má na co dívat a vydrží v sauně déle, což je žádoucí, protože po velkém 
prohřátí a dobrém ochlazení má velmi příjemný pocit.
Saunový týden organizuje celostátně společnost RAIN.cz ve spoluprá-
ci s Českou asociací saunérů. Informace o holických aktivitách najdete 
na www.saunovyraj.cz.

Posvícenská výstava „Ovoce, zeleniny a květin“ se povedla, návštěvnost 
oproti jiným rokům se zvedla přibližně trojnásobně. Návštěvníky zaujaly 
i popisy u vystavených výpěstků, kde se dozvěděli stručnou charakteris-
tiku vystaveného druhu.
Oslavili jsme i 60. výročí založení „Jednoty zahrádkářů“ v Holicích 
v čele s panem Rolcem, posledním žijícím zakladatelem. Zazpívat mu 
přišly děti pěveckého sboru „Radost“ ze ZŠ Komenského v Holicích. 
Poděkovat za práci mu přijel také Ing. Sádovský z Územního sdružení 
v Pardubicích. Oslava měla příjemnou atmosféru.
Výtvarnou a fotografi ckou soutěž dětí ohodnotila většina návštěvníků 
s velkým zaujetím a tak nedělní odpoledne na výstavě patřilo také těm 
nejlepším zúčastněným.
Nejvíce hlasů získaly práce z mateřských škol a tak byly všechny odmě-
něny pohádkovou knížkou a drobnými pozornostmi, v polytechnických 
pracích mladší kategorie se umístily na prvních třech místech Zuzana 
Beranová, Miroslav Matěj a Tereza Šimonová, z kategorie starších Nela 
Houdková a Tereza Koubová. V kresbách byly v první kategorii nejlepší 
Tereza Feltlová, Natálie Splítková a Nella Mládková, ve druhé kategorii 
Petra Čermáková, Eva Tranová a Adam Tran. Fotografi ckou soutěž vyhrá-
ly Kristýna Šedová, Adéla Křížová a Barbora Hálová, v kategorii starších 
Kateřina Kozlová a Václav Kříž.
Těšíme se na příští rok, na který plánujeme soutěže pro děti i dospělé pod 
záštitou MÚ k 680 letům města a k 60. výročí založení „Spolku zahrád-
kářů“ v našem městě. Jiří Pavlík

Zahrádkáři z Holic zabodovali…

TÝDEN SAUNOVÁNÍ V SAUNOVÉM RÁJI – 30. 10.–8. 11. – ANEB SLEVA NA VSTUP DO SAUNY

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Největší událostí roku v Holicích byla bezesporu návštěva prezidenta 
T. G. Masaryka 24. září. Pan prezident přijel spolu s ministrem Františ-
kem Udržalem (roveňským rodákem). Po prohlídce radnice a sokolovny 
promluvil ve Fügnerových sadech (dnešní sokolský park) k shromáždě-
ným občanům. O návštěvě T. G. Masaryka v Holicích bylo podrobněji 
psáno již několikrát, a tak zájemcům o bližší informace o této události 
doporučuji přečíst si publikaci Otokara Pospíšila „24. září 1922. Hrst 
vzpomínek na zájezd presidenta T. G. Masaryka do okresu holického“. 

Obecní zastupitelstvo schválilo 18. března zakoupit pozemky v Po-
běžovické ulici (dnes Husova) na rozšíření stavebních míst na obecních 
drahách. Stavitel Josef Kňourek (starosta Holic v letech 1923–1927) 
zde postavil šest domků na prodej. Ve výstavbě pokračoval i v dalších 
letech a dlužno dodat, že řada pozdějších majitelů domků zůstala panu 
staviteli dlužna dodnes. 

Na výstavbu nové školní budovy ve Starých Holicích bylo schvále-
no koupit pozemky od Václava a Růženy Vojtěchových za 5 800 korun 
a od Anastázie Valentové za 14 000 korun. Reálnou podobu začala na-
bývat stavba učitelského domu se státní podporou v této části města, 
schválená zastupitelstvem 2. září. Město si na stavbu vypůjčilo 250 000 
korun, státní subvenci se podařilo získat ve výši 85 %. 

Koncem jara se v našich lesích vyskytla ve velikém množství mniš-
ka. Škody však nebyly tak katastrofální jako jinde. Konec mnišce uči-
nila bouře, která se přehnala nad městem a okolím 15. srpna večer. 
Za ohromného lijáku vyvrátila vichřice mnoho topolů podél potoka 
(ještě tekl přes město) a v zahradách rozlámala velké množství ovoc-
ných stromů. Kromě toho poškodila skoro všechny střechy, když z nich 
odnášela spousty tašek a prejzů. 

V tomto roce vznikla v našem městě řada nových spolků. 25. květ-

na byla založena místní skupina Československého Červeného kříže, 
15. září se ustavil Zábavní kroužek mládeže Podleské, který se v roce 
1924 přejmenoval na Dramatický spolek Máj. Při místní organizaci 
Československé strany lidové byla 31. října založena tělocvičná jednota 
Orel a 12. listopadu vzniklo Vodohospodářské družstvo. V tomto roce 
byl také založen Dramatický kroužek církve československé, který se 
v roce 1937 osamostatnil pod názvem Dramatický kroužek Čechoslo-
vák a v roce 1939 se přejmenoval na Dramatický kroužek Tyl. Jeho 
působištěm bylo jeviště v sále hostince „Na Trandě“. 

Dne 6. srpna zemřel významný holický kulturní a veřejný činitel 
Čeněk Holub. Narodil se 6. 1. 1856 v rodině starousedlého holického 
barvířského mistra. Tomuto řemeslu se také vyučil, ale láska k hudbě 
ho vedla jinou cestou. U tehdejšího kapelníka Horyny se naučil hrát 
na housle a později jako samouk na řadu dalších nástrojů. Horyna 
si všiml Holubova talentu a za chvíli mu svěřil výchovu svých žáků 
a po absolvování kapelnické školy v Praze mu předal v roce 1874 
taktovku holické hudby. Pod vedením Čeňka Holuba se holická kapela 
stala známou po celých východních Čechách a koncertovala i v Pra-
ze při velkých výstavách v letech 1891–1895. V roce 1890 se stal 
Holub ředitelem kůru a výrazně povznesl chrámovou hudbu a zpěv 
na vysokou úroveň. V roce 1882 se stal také sbormistrem pěveckého 
spolku Hlahol, s nímž nastudoval řadu operet (mj. Offenbachova „Or-
fea v podsvětí“), ale také oper (největší úspěch měla Blodkova opera 
„V studni“ – 1885 a Smetanova „Prodané nevěsta“ – 1904). Kromě 
toho složil a upravil řadu skladeb a vychoval pěkný počet hudebníků, 
mezi nimiž bylo i jeho deset dětí, z nichž Jan se stal otcovým nástup-
cem v čele holické hudby. 

Pavel Hladík

JAK ŠLY ROKY – 1922

Z HISTORIE
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ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Víťa Marek bronzový na MMČR Hurá, začala hrací sezóna

Bike Freaks Holice v roce 2015
V tento čas se obvykle píší články rekapitu-
lující uplynulý rok, leč v případě našeho cyk-
listického oddílu to tak úplně nejde. Sezónu 
jsme zahájili letos již 4. ledna závodem v běhu 
v Ústí nad Orlicí, cíl byl u rozhledny na Andr-
lově Chlumu. Následně jsme se letos zúčastnili 
zatím 99 závodů nejen po celé ČR, ale i v za-
hraničí. Přivezli jsme medaile a uznání z Ně-
mecka a Rakouska. A sezóna stále pokračuje, 
neboť 6 nezmarů v říjnu začalo jezdit Český 
pohár (ČP) v cyklokrosu. Velký respekt k zá-
vodníkům, ale i jejich rodičům, kteří k horské-
mu a silničnímu kolu zakoupili svým talentova-
ným dětem i cyklokrosové kolo a tráví s dětmi 
podzimní a zimní víkendy na závodech. Sami 
jsme uspořádali dva závody, v květnu Holické-
ho medvěda pro skoro 200 dětí (sestřih odvy-
sílal Nova Sport) a v srpnu Holickou stovku, 
časovku družstev na 100 km. Nejvýraznějším 
naším úspěchem byla účast 8 našich mládež-
níků v závodech Českého poháru (tzn. nejvyš-
ší soutěži ČR) horských i silničních kol. Vý-
čtem medailových umístění našich závodníků 
na všech závodech bychom popsali hodně papí-
ru, ale 5. místo v celkovém pořadí ČP a 7. místo 
na mistrovství republiky horských kol Štěpán-
ky Hojkové nelze nezmínit. Z domácího šampi-

onátu jsme dále přivezli 15., 16., 23., 24. a 33. 
místo. V momentálním pořadí cyklokrosového 
ČP je naše družstvo děvčat na celkovém třetím 
místě. Z dalších významných úspěchů bych 
zmínil 6 našich mladých jezdců na stupních 

vítězů v celkovém pořadí seriálu závodů Kolo 
pro život nebo bronz ze silničního mistrovství 
kraje. To nejdůležitější ale je, že děti sportování 
baví a přináší jim radost. 

Pavel Bečka

V západočeských Horažďovicích se 26. září jel 
poslední letošní závod Mezinárodního mistrov-
ství ČR v motokrosu juniorů. Ve třídě do 50 ccm 
skončil člen holického AMK Víťa Marek na vý-
borném druhém místě, když v první rozjížďce vy-
bojoval třetí příčku a druhou jízdu dokonce sty-
lem start – cíl vyhrál a dokázal v přímém souboji 
porazit novopečeného mistra republiky i druhé-
ho v celkovém pořadí. Po sečtení všech výsledků 
letošní sezóny si tak sedmiletý nadějný jezdec 
odvezl z Horažďovic titul druhého vicemistra pro 
rok 2015. Toto umístění je příslibem pro nadchá-
zející sezónu, neboť Víťa jako nejmladší a jediný 
z celé letošní špičky zůstává v této kategorii i pro 
příští rok. marv

V sobotu 3. října bylo v městské hale opět živo. 
Začala sezóna badmintonu, kde se představilo 
celkem 35 hráček a hráčů v kategorii U7, U9 
a U11.Všichni přišli bojovat s plným sportov-
ním nasazením. Hráli do roztrhání těla. Na tri-
buně jim fandili a pěstičky drželi rodiče, ba-
bičky a dědečkové. Samozřejmě, že tu ukáply 
slzičky, buď štěstí nebo zklamání. Do Holic 
vážili cestu mladí sportovci až z Prahy, Bená-
tek nad Jizerou, Rychnova nad Kněžnou, Par-
dubic a Lanškrouna. Všem hráčkám a hráčům 
patří obrovské díky za předvedené sportovní 
klání. Z holického klubu BK DDM Holice se 
na stupně vítězů postavila z kategorie U7 (byla 
smíšená) Deniska Eliášová, která obsadila 
nádherné 2. místo. V kategorii U11 dívky se 
na krásném 3. místě umístila naše hráčka Ane-

ta Vašíčková. No a chlapci bojovali taktéž, ale 
na „bednové“ umístění to nestačilo, a tak musí 
více a více trénovat, ono to štěstíčko si najde 
cestičku i k nim.
Velké díky patří všem zúčastněným a pořada-
telům.
Další turnaj jsme absolvovali 10. října v Pardu-
bicích v Sokole Polabiny. Hrálo se v kategorii 
U9, U11 a U13. V kategorii U11 dívky opět 
zabojovala Aneta Vašíčková, která obsadila 
krásné 2. místo. Za zmínku stojí start Honzíka 
Topiče v kategorii U9, který se musel „poprat“ 
s mnoha staršími hráči. Z Pardubic jsme přivez-
li sice pouze jednu medaili, ale přesto všichni 
naši hráči zasluhují pochvalu za bojovnost 
a předvedené výkony.

Mirek Pacovský
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Český Pohár:
Tesla Pardubice – BVK Holice
55 : 61 (17:7 32:19 43:48)
Tylchrt 14, Brožek 13, Eichler 10, Žaba 7, Sy-
náček 6, Joska 4, Trojan 3, Voráček a Kolář 2
Holičtí muži zahájili novou sezónu utkáním 
prvního kola Českého poháru, ve kterém po po-
čátečním střeleckém trápení v prvních dvou 
čtvrtinách nakonec zvítězili v tradičním okres-
ním derby a postoupili do druhého kola. V něm 
se 28. 10. 2015 v 17.00 hod. utkají na domácí 
palubovce s prvoligovou Olomoucí.
2. liga mužů:
BVK Holice – BK Jindřichův Hradec B
59 : 66 (17:22 31:36 47:54)
Žaba 14, Eichler 10, Tylchrt 9, Trojan 6, Vorá-
ček 5, Kolář a Oliva 4, Bahník 3, Welsch a Bro-
žek 2
BVK Holice – BK Tábor
68 : 59 (19:13 35:33 52:50)
Voráček 18, Žaba 14, Trojan 11, Kolář a Brožek 
7, Oliva 6, Bahník 5
Oblastní přebor Juniorů U19:
BVK Holice – Jiskra Havlíčkův Brod
70 : 46 (12:9 25:25 46:36)
Kašpar 17, Kulhavý 12, Janoš a Šenk 10, Skála 
6, Hloušek 5, Vrbický a Pařízek 3
85 : 45 (28:6 42:21 70:31)
Janoš 25, Hloušek 17, Kašpar 14, Kulhavý 11, 
Šenk 6, Vlasák 4, Skála a Pařízek 3, Vrbický 2
BK Darren Chrudim – BVK Holice 
69 : 64 (17:14 38:31 51:52)
Janoš 20, Kašpar 15, Vlasák 8, Hloušek a Paří-
zek 7, Šenk 4, Vrbický 3
65 : 55 (25:14 45:31 59:51)
Janoš a Kašpar po 18, Pařízek 7, Vlasák 6, 
Hloušek 4, Šenk 2
Divize žáků U15:
BVK Holice : TJ Šumperk
70 : 49 (18:26 34:35 52:45)
Špaček 30, Tran Hai Son 14, Mrázek 12, Mergl 
8, Chmelík 5, Horký 1
69 : 57 (12:12 32:32 52:43) 
Špaček 25, Tran Hai Son 23, Mrázek 8, Mergl 
7, Chmelík 4, Štěrovský 2
Sokol Vysoké Mýto – BVK Holice
31 : 63 (6:20 20:31 25:44)
Dvořák 25, Mrázek 12, Špaček a Tran Hai Son 
9, Mergl 14
51 : 54 (12:19 18:34 37:43)
Dvořák 30, Špaček 12, Tran Hai Son 10, Mrá-
zek 2, 
TJ Svitavy – BVK Holice
45 : 76 (4:24 21:37 314)
Dvořák 30, Mrázek 14, Tran Hai Son 11, Chme-
lík 10, Špaček 8, Mergl 2, Horký 1
60 : 72 (16:25 28:37 40:65)
Dvořák 39, Špaček 10, Tran Hai Son 9, Mrázek 
7, Chmelík 3, Mergl a Horký 2
Oblastní přebor minižáků U13:
BVK Holice – Jiskra Heřmanův Městec
84 : 29 (20:5 38:16 56:25)
Mrázek a Kouba 22, Šindelář 16, Chmelík 12, 

Horký 4
99 : 29 (26:4 42:14 74:22)
Mrázek 27, Kouba 26, Šindelář 16, Chmelík 12, 
Priessnitz 10, Horký 4, Hanzlík a Lhoták 2
Oblastní přebor minižáků U12:
BK Kara Trutnov – BVK Holice
25 : 157 (1:40 14:71 19:102)
Šindelář 36, Brandejs 27, Hanzlík 24, Mikuláš 
23, Krejčík 16, Lhoták a Broňa Kubánek 11, 
Klouček 6, Jan Kubánek 2, Růžek 1
Oblastní přebor minižáků U11:
BVK Holice : Sokol Hradec Králové
44 : 112 (17:23 24:44 34:75)
Klouček 19, Krejčík 16, Skutil 3, Kašpar, Ho-
lub a Tobola 2 

BK Litomyšl A –BVK Holice
102 : 38 (26:8 52:20 78:28)
Krejčík 14, Jan Kubánek 6, Klouček a Kašpar 
5, Tobola 3, Benešová 2
BK Litomyšl B – BVK Holice 
24 : 155 (0:47 10:76 19:119)
Klouček 58, Krejčík 41, Kubánek Jan 22, 
Kašpar 20, Skutil 8, Benešová 2, Šedová Bar-
bora a Ema po 2
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách svých 
soutěží můžete sledovat na drese http://vco.cbf.
cz/ – Východočeská basketbalová oblast (ob-
lastní soutěže) nebo na adrese http://www.cbf.
cz/ – Česká basketbalová federace (ligové a ex-
traligové soutěže).

Myšlenka zakládat a konfrontovat mezi sebou 
okresní výběry mládeže vznikla z potřeby dát 
příležitost fotbalovému růstu talentovaným 
hráčům v okresních klubech. Hráči se zpravi-
dla porovnávají pouze ve svých soutěžích sami 
mezi sebou. Nikdo jejich fotbalový potenciál 
včas neodhalí a následně tedy ani nepodpoří. 
Pro tento účel byly proto vytvořeny katego-
rie – výběry U10, U11, U12, tedy pro mládež 
ve stáří 10 až 12 let. Tyto výběry hrají na úrov-
ni meziokresní soutěže vzájemná utkání, která 
končí až závěrečným turnajem o vítěze Kraj-
ského fotbalového svazu. O výběru vhodného 
hráče vždy v prvé řadě rozhoduje trenér, který 
ho nejlépe zná. Dne 28. září 2015 se uskuteč-
nily hned dva podzimní turnaje okresních vý-
běrů PKFS. Na stadiónu SK Lázně Bohdaneč 
v kategoriiU10 (ročník 2006) byli nominování 
za SK Holice hráči: Aleš Kubelka, Dominik 
Machatý, Ondřej Vojtěch. V kategorii U11 (roč-

ník 2005) Ondřej Sedlák. Na stadiónu Sokola 
Živanice se ve stejný den na soupisce družstva 
OFS Pardubice v kategorii U12 (ročník 2004) 
objevili hráči Tomáš Kožant, Adam Mikuláš 
a Radek Šprta. Přeboru PKFS 2015 se účastní 
vždy OFS Pardubice, Chrudim, Svitavy a Ústí 
n. O. Závěrem lze říci, že nejenom klasickými, 
pravidelnými okresními soutěžemi živ je mladý 
fotbalista z Holic.

Vladimír Faltys

Pozvánka na fotbal:
sobota 7. 11.
od 10.15 hodin
SK Holice A – Lanškroun – Krajský přebor
od 13.00 hodin
SK Holice – Hlinsko – dorost
neděle 8. 11.
od 14.00 hodin
SK Holice B – Srch – Okresní přebor
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží

SK Holice a okresní výběry PKFS

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


